ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔(ว๕.๒/ว \ช(5(^.

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

*3[งื่ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนด
สิ่งที่ไมใซสาระสำคัญ
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บุญ,ซาการ ผู้ว่าราฃการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ
อ้างถึง

หนัง สือ คณ ะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ ด,วนทีส ุด
ที่ กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนัง สือ คณะกรรมการวิน ิจ ฉัย ปัญ หาการจัด ซือ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๒๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภาครัฐ
ได้กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญ ขวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ นัเ-อเะบ(วก๔
[\/เลเ^61: : 6 - ๓ ลโเ(ร*) ด ้ว ย ว ิธ ีป ร ะ ก ว ด ร าค าอ ิเ ล ็ก ท ร อ น ิก ส ์ ([ะ๒(ป:โ๐ท๕ รเปป!กฐ : 6 - เวเปป!ทฐ)
และวิธีสอบราคา ประกอบกับหนังสือที่อ้างถึง ๒ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ได้ก ำหนดแนวทางการกำหนดคุณ สมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน แต่ยังมีปัญหา
ในการกำหนดรายละเอีย ดคุณ ลัก ษณะเฉพาะหรือ ยี่ห ้อ ของวัส ดุท ี่จ ะนำมาใช้ใ นการก่อ สร้าง เนื่องจากวัส ดุ
บางประเภทยังไม่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนดไว้ ตลอดจนกรณีที่หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาหรือหนังสือเชิญซวนที่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นขอเสนอด้วยกัน
ซึ่งมีผลให้การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรอคณะกรรมการซื้อ
หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกของแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน จึงทำให้เกิดปัญหาในการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือเกิดข้อร้องเรียนตามมา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ(คณะกรรมการวินิจฉัย)
โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการนโยบาย)
พิจารณาแล้วเห็น ว่า ตามพระราชบัญ ญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘
วรรคหนึ่ง (๒) บัญญัติให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐต้องโปร่งใส ซึ่งต้องกระทำโดยเปีดเผย เปิด'โอกาส
ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีก ารปฏิบ ัต ิต่อผู้ป ระกอบการทุก รายอย่างเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อ การยื่น ข้อ เสนอ มีห ลกเานการดำเนิน งานขัด เจน และมีก ารเปิด เผยข้อ มูล การจัด ซื้อ จัด จ้า ง
และการบริห ารพัส ดุในทุก ขั้น ตอน ดังนัน เพื่อให้การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
จึง อาศัย อำนาจตามมาตรา๒๔วรรคหนึ่ง (๖ )ประกอบมาตรา ๒ ๙ วรรคหนึ่ง (๗) แห่ง พระราชบัญ ญัต ิฯ
ให้ยกเลิกหนังสือที่อ้างถึง ๒ และกำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีดังกล่าวใหม่ ดังนี้
๑.

/®.

-..

- ๒๑. การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๑.® งานจ้างก่อสร้างและการกำหนดรายการวัสดุมาใช้ในงานก่อสร้าง

๑.๑.๑ กรณีงานจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐ
กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามแบบประกาศและเอกสารเชิญขวนตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
ตามหนงสือ ที่อ ้างถึง ๑ สำหรับ วิธ ีค ัด เลือ กหรือ วิธ ีเฉพาะเจาะจง ให้ห น่ว ยงานของรัฐ กำหนดคุณ สมบัต ิ
ของผู้ยื่นข้อเสนอตามแบบดังกล่าว โดยอนุโลม
๑.๑.๒ การกำหนดคุณ สมบัต ิข องผู้ย ื่บ ข้อ เสนอในงานจ้างก่อ สร้า งที่ม ีว งเงิน ตั้ง แต่
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ให้กำหนดว่าต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
๑.๑.๓ ห้ามมิให้กำหนดเงื่อนไขของผูยื่นข้อเสนอในงานจ้างก่อสร้าง ดังต่อไปนี้
(๑) จะต้องเป็นนิติบุคคลที่มผลประกอบการเป็นกำไร
(๒) จะต้อ งยื่น ใบอนุญ าตประกอบวิฃ าชีพ วิศ วกรรมมาแสดงตั้ง แต่
ขณะเข้าเสนอราคา
(๓) ผู้ยื่น ข้อ เสนอจะต้อ งเป็น ตัวแทนจำหน่ายและจะต้อ งมีห นังลือ แต่งตั้ง
ตัวแทนจำหน่ายในครุภัณฑ์ประกอบ เข่น เครื่องปรับอากาศ เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า โคมไฟ เป็นต้น หรือจะต้องมี
หนังสือรับรองอะไหล่จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ไต้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต
๑.๑.๔ การกำหนดผลงาน หากหน่ว ยงานของรัฐ จะกำหนดผลงานก่อ สร้า ง
ให้กำหนดผลงานไดไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินที่ประมาณการที่จะจ้างก่อสร้างในครั้งนั้น
และเป็นผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งผลงานดังกล่าวของผู้รับจ้าง
ต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบ
งานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
๕ การกำหนดรายการวัสดุที่จะนำมาใซในงานก่อสร้าง เข่น สี กระเบื้อง ยาง
วัสดุฝ็าเพดาน สุขภัณฑ์ เป็นต้น
(๑) กรณีที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมีมาตรฐานที่หน่วยงาน
ของรัฐอื่นที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ก็ให้ระบุมาตรฐานนั้นไต้
(๒) กรณีท ี่ว สคุย ัง ไม่ไ ด้ก ำหนดมาตรฐานตาม (๑) แต่ห น่ว ยงานของรัฐ
มีความจำเป็นต้องใฃ้วัสดุซึ่งเห็นว่ามีคุณภาพดี เป็นทนิยมใช้กันในขณะนั้น และมีความจำเป็นต้องระบุยี่ห้อวัสดุ
ก็ให้ระบุขื่อยี่ห ้อวัสดุได แต่ต้องไม,น้อ ยกว่า ๓ ยี่ห้อ และให้ถ ือ เป็น หลัก การว่า วัส ดุท ี่ม ีค ุณ ภาพเทีย บเท่า
กับยี่ห้อที่ระบุก็ให้ไซไต้ด้วย
ในกรณีท ี่ผ ู้ยื่น ข้อ เสนอขอใช้วัส ดุท ี่ม ีค ุณ ภาพดีก ว่าหรือ เทียบเท่ากับ สิ่งของ
ตามที่ห น่ว ยงานของรัฐ ระบุย ี่ห ้อ ไว้ ให้ผ ู้ย ื่น ข้อ เสนอพิส ูจ น์ใ ห้เป็น ที่เซอถือ และยอมรับ ของคณะกรรมการ
ตรวจรับ พัส ดุ ถ้าคณะกรรมการตรวจรบพัส ดุย อมรับ วสคุส ิ่ง นั้น แล้ว ก็ใ ห้ย อมรับ ว่า เป็น วัส ดุเทีย บเท่า ไต้
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใหถือเป็นที่สุดเฉพาะคราวนั้น
๑ .๑ .

๑

.

๒ งานซื้อหรืองานจ้างที่มิใซ่งานก่อสร้าง

๑.๒.๑ การจัด ซื้อ จัด จ้างพัส ดุโ ดยวิธ ีป ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ ในการกำหนด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ทีจะซื้อให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ข ายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
๑ . ๒.๒ การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานซื้อ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐ
กำหนดเจาะจงแหล่ง ประเทศผู้ผ ลิต หรือ ทวีป เข่น ต้อ งเป็น พัส ดุท ี่ผ ลิต จากทวีป อเมริก า หรือทวีป ยุโรป
หรือต้องเป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศเยอรมัน ประเทศญี่ป่น ประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น
๑.๒.๓ กรณีที่หน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นต้องกำหนดเงื่อนไขในการยื่นหนังสือ
แต่ง ตั้ง ตัว แทนจำหน่า ยของพัส ดุท ี่จ ะจัด ซื้อ ให้ก ำหนดว่า ต้อ งไต้ร ับ การแต่ง ตั้ง ให้เป็น ตัว แทนจำหน่า ย
จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
/ใน...

- ๓ในกรณีพัสดุที่จะจัดซื้อมีส่วนประกอบ เซ่น ล้อ พวงมาลัย เบาะรถ เป็นต้น
หรืออุปกรณ์ประกอบ เซ่น สัญญาณไฟฉุกเฉิน ไฟท้ายรถ สัญญาณเตือนถอยหลัง เป็นต้น ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐ
กำหนดเงื่อ นไขว่า ผู้ย ื่น ข้อ เสนอจะตองเป็น ตัว แทนจำหน่า ยและจะต้อ งมีห นัง สือ แต่ง ตั้ง ตัว แทนจำหน่า ย
ในส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบของพัสดุนั้น
๑ . ๒.๔ ห้า มมิใ ห้ก ำหนดผลงานในงานซื้อ หรือ งานจ้า งที่ม ิใ ซ่ง านก่อ สร้า ง แต่ห าก
หน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดผลงาน ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดผลงานไต้ไม่เกินร้อยละ ๕๐
ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินที่ประมาณการที่จะจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น

๒. แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอกรณีที่ไม่เป็นสาระสำคัญ

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไต้เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้
ในประกาศและเอกสารเชิญ ขวน หรือหนังสือเชิญ ซวน ดังต่อไปนี้ ให้ถ ือ เป็น ความผิด พลาดเพีย งเล็ก น้อ ย
และให้พิจารณาผ่อนปรนโดยไม'ดัดสิทธี้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๒.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอไมรับรองสำเนาถูกต้องในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ใบสำคัญ
แสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐) หรือหนังสือรับรองผลงาน
๒.๒ ผู้ยื่น ข้อเสนอไม่ติดอากรแสตมบี ตามเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
หรือหนังสือเชิญซวน รวมไปถึงเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่ม ีเงื่อ นไขกำหนดให้ยื่น มาพร้อ มกับ การยื่น ข้อ เสนอ
และเอกสารดังกล่าวจะต้องปิดอากรแสตมบีตามกฎหมาย
๒.๓ หน่วยงานของรัฐกำหนดให้ยื่น บัญ ซีผู้ม ีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) แต่ผู้ยื่นข้อเสนอไม'มี
ผู้มีอำนาจควบคุม การที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ยื่นบัญฃีผู้มีอำนาจควบคุมจึงไม่ผิดเงื่อนไขตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด
ทั้ง นี้ หากหน่ว ยงานของรัฐ จะกำหนดให้ผ ู้ย ื่น ข้อ เสนอต้อ งยื่น เอกสารใดเพื่อ ประกอบ
การพิจารณาผลวิธีประกาศเชิญขวนทั่วไป หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมไว้ในแบบเอกสาร
เชิญ ซวนที่ค ณะกรรมการนโยบายกำหนด ตามหนัง สือ ที่อ ้า งถึง ๑ ในข้อ ๓.๑ ส่วนที่ ๑ หรือ ข้อ ๓.๒
ส่วนที่ ๒ เท่านั้น รวมทั้งให้ถือปฏิบัติกับวิธีคัดเสือกโดยอนุโลมด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายภูมิศักดิ้ อรัญญาเกษมสุข)
อธิบดีกรมบัญขีกลาง
ปฏิบัติราขการแทนปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓
โทรสาร 0 ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

